Розпорядження
Одеського міського голови
№ 250 від 23.03.2020 р 




Про затвердження Порядку надання грошової компенсації для придбання житла та надання грошової допомоги для погашення витрат, пов’язаних зі сплатою передбачених законодавством податків і зборів дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», рішення Одеської міської ради від 25 квітня 2018 року                               № 3184-VII «Про затвердження Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб                       із їх числа та багатодітних сімей, які виховують п’ять та більше дітей,                                       на 2018-2020 роки»:

1. Затвердити Порядок надання грошової компенсації для придбання житла та надання грошової допомоги для погашення витрат, пов’язаних зі сплатою передбачених законодавством податків і зборів дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа (додається). 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.



                                                                                          Г. Труханов










Додаток  
до розпорядження 
міського голови 
№ 250 від 23.03.2020 р 

ПОРЯДОК
надання грошової компенсації для придбання житла та надання грошової допомоги для погашення витрат, пов’язаних зі сплатою передбачених законодавством податків і зборів дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа
(далі – Порядок)

1. Цей Порядок визначає механізм надання грошової компенсації для придбання житла та надання грошової допомоги для погашення витрат, пов’язаних зі сплатою передбачених законодавством податків і зборів дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, за рахунок коштів бюджету міста Одеси в рамках Міської цільової програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа та багатодітних сімей, які мають п’ятьох і більше дітей на 2018-2020 роки (далі – Програма). 
2. Право на забезпечення житлом мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи із їх числа (далі – діти), які перебувають на квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
3. Кошти бюджету міста Одеси для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа спрямовуються на надання грошової компенсації для придбання житла та надання грошової допомоги для погашення витрат, пов’язаних зі сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів,                       в тому числі і витрат, пов’язаних з купівлею та оформленням права власності на житло).
4. Рішення про придбання житла, виплату грошової компенсації                    для придбання житла та надання грошової допомоги для погашення витрат, пов’язаних зі сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів, в тому числі і витрат, пов’язаних з купівлею та оформленням права власності на житло), приймає Міська комісія                              з формування пропозицій стосовно потреби у спрямуванні субвенції                         з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа та визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію     (далі – Міська комісія), створена рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 липня 2019 року № 267.
5. Головними розпорядниками бюджетних коштів за виконання                    вищезазначених заходів визначити:
- в частині придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, – управління капітального будівництва Одеської міської ради;
- в частині виплати грошової компенсації для придбання житла та надання грошової допомоги для погашення витрат, пов’язаних зі сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів, в тому числі і витрат, пов’язаних із купівлею та оформленням права власності на житло), – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.
6. У разі придбання житла або надання грошової компенсації для його придбання головний розпорядник коштів враховує такі нормативи:
- у квартирах, садибних (одноквартирних) будинках із житлового фонду – 31 кв.м загальної площі, з яких жила площа на дитину повинна бути не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею                              у відповідному населеному пункті;
- додатково 10 кв.м жилої площі на кожну дитину з інвалідністю.          
Вартість 1 кв.м загальної площі житла в населеному пункті за місцем перебування дитини на квартирному обліку обчислюється відповідно до нормативно-правових актів Мінрегіону.
Вартість житла в м. Одесі для дітей не може перевищувати вартості спорудження житла, збільшеної в 1,75 разів.
Розмір грошової компенсації визначається за такою формулою:
  ГВЖ = (31+10) х Вг х Км,
- де Вг – вартість (гривень) 1 кв.м загальної площі житла для м. Одеси (опосередкована вартість);
- Км – коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв.м загальної площі житла для міста Одеси.
7. Діти, які виявили бажання отримати грошову компенсацію для придбання житла, звертаються із заявою на ім’я Одеського міського голови. До заяви додаються такі документи:
1) копія документа, що посвідчує особу;
2) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків                 (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
3) копія рішення про надання документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, зазначених у пунктах 23-25 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866. 

8. Головний розпорядник коштів не пізніше ніж через 10 робочих днів      з дати прийняття заяви з усіма необхідними документами вносить до Міської комісії подання про виплату грошової компенсації для придбання житла особам зазначеної категорії.
9. Міська комісія протягом 5 робочих днів з дати надходження подання розглядає його по суті у присутності дитини та приймає рішення про виплату їй грошової компенсації, яке оформлюється протоколом.
10. Міська комісія відмовляє дитині у призначенні грошової компенсації у разі:
- подання недостовірних відомостей;
- прийняття рішення про втрату статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня                     2008 року № 866;
- наявності у дитини майнових прав чи права власності на нерухоме майно, що є підставою для зняття з квартирного обліку;
- коли дитина не перебуває на квартирному обліку;
- коли дитині вже надавалося житлове приміщення.
11. Після отримання копії рішення Міської комісії про призначення грошової компенсації дитина разом із законним представником або в разі його відсутності – з представником органу опіки та піклування за місцем свого походження (тільки у разі, коли дитина не досягла повноліття або визнана недієздатною особою, особою, цивільна дієздатність якої була обмежена) звертається до відділення банку, визначеного відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1231 (далі – уповноважений банк), із заявою про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання                          (далі – спеціальний рахунок). До заяви додається копія рішення Міської комісії про призначення грошової компенсації.
12. Після відкриття спеціального рахунка дитина повідомляє про його реквізити головному розпоряднику бюджетних коштів, шляхом надання копії договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.
13. Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання від дитини реквізитів її спеціального рахунка на підставі розпорядження міського голови перераховує на нього кошти в сумі, визначеній у рішенні Місцевої комісії, про що повідомляє дитині не пізніше ніж через 3 робочі дні з дати переказу коштів на її спеціальний рахунок.
14. Грошова компенсація може бути використана на придбання житлового приміщення в прийнятих в експлуатацію житлових будинках у будь-якій адміністративно-територіальній одиниці в межах області протягом одного року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок                                  в уповноваженому банку.
15. Житло придбавається шляхом укладення договору купівлі-продажу. Договором передбачається придбання житла у власність особи та накладення заборони на відчуження такого житла протягом 10 років.
16. У договорі купівлі-продажу також зазначається рахунок одержувача коштів, який відкривається в уповноваженому банку відповідно                                до законодавства.
17. Для переказу коштів із спеціального рахунка дитина подає уповноваженому банку заяву про переказ коштів для придбання житла, до якої додається платіжне доручення щодо переказу коштів на оплату за договором купівлі-продажу житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках, а також письмову згоду департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплату за відповідним договором.
18. Для отримання згоди департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплату за відповідним договором особа подає органу соціального захисту населення один примірник договору, в якому зазначається, що житлове приміщення передається їй у власність, та наступні документи:
1) акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається, складений комісією, створеною рішенням управління капітального будівництва Одеської міської ради, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій та придатність для проживання у ньому;
2) звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), яке придбавається;
3) фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);
4) копії правовстановлюючих документів на житлове приміщення (будинок, квартиру);
5) копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності);
6) копію технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), прийняте в експлуатацію в установленому законодавством порядку;
7) документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек щодо житлового приміщення (будинку, квартири) відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
8) довідку про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку, квартирі), що придбавається.
19. Якщо предметом договору є житло, розташоване на земельній ділянці, кошти можуть спрямовуватися на придбання земельної ділянки, на якій розміщується житло. У такому разі у платіжному дорученні щодо переказу коштів зазначаються реквізити договорів купівлі-продажу житла та земельної ділянки, на якій воно розміщується.

20. Якщо дитина протягом одного року з дня зарахування коштів на її спеціальний рахунок в уповноваженому банку не уклала договір і не переказала кошти на придбання житла, уповноважений банк самостійно повертає кошти із спеціального рахунка дитини на рахунок головного розпорядника коштів.
21. У разі укладення договору купівлі-продажу на суму меншу,                       ніж сума коштів, перерахована на спеціальний рахунок дитини, уповноважений банк не пізніше ніж через 3 банківські дні після переказу коштів згідно з договором купівлі-продажу повертає залишки коштів на рахунок головного розпорядника коштів.
22. Дитина подає не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу органу соціального захисту населення інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права на житлове приміщення (далі – інформаційна довідка).
23. У разі придбання житла, розташованого на земельній ділянці, разом з інформаційною довідкою про зареєстровані права на житлове приміщення подається інформаційна довідка про зареєстровані права на земельну ділянку, яка придбана дитині.
24. Після надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права на житлове приміщення та копії договору про придбання житла головний розпорядник коштів інформує відповідну районну адміністрацію Одеської міської ради про необхідність зняття з квартирного обліку.
25. У разі неподання дитиною інформаційної довідки через                                  30 календарних днів після укладення договору купівлі-продажу головний розпорядник коштів має право вимагати від неї повернення коштів грошової компенсації до бюджету м. Одеси.
26. У разі, коли вартість житла, яке придбавається, перевищує розмір  грошової компенсації, наданої за рахунок субвенції з державного бюджету або Програми, що підтверджується відповідними документами, витрати на перевищення зазначених норм здійснюються в рамках заходу Програми за рахунок коштів бюджету міста Одеси. 
27. Для розгляду питання щодо виділення додаткових коштів, необхідних для придбання житла особам, яким надано грошову компенсацію на придбання житла за рахунок субвенції з державного бюджету або Програми, дитина звертається із заявою на ім’я Одеського міського голови. До заяви додаються такі документи:
1) копія документа, що посвідчує особу;
2) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків                        (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

3) копія рішення про надання документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, зазначених у пунктах 23-25 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866;
4) акт обстеження технічного стану житлового приміщення                         (будинку, квартири), що придбавається, складений комісією, утвореною рішенням управління капітального будівництва Одеської міської ради,                       в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, придатність для проживання у ньому дітей;
5) звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), яке придбавається;
6) фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);
7) копії правовстановлюючих документів на житлове приміщення (будинок, квартиру);
8) копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності);
9) копія технічної документації на житлове приміщення                               (будинок, квартиру), прийняте в експлуатацію в установленому законодавством порядку;
10) документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек щодо житлового приміщення (будинку, квартири) відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
11) довідка про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку, квартирі), що придбавається.
28. Головний розпорядник коштів не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати прийняття заяви з усіма необхідними документами вносить до Міської комісії подання про виділення додаткових коштів, необхідних для придбання житла особам, яким надано грошову компенсацію на придбання житла за рахунок субвенції з державного бюджету або Програми.
29. Міська комісія протягом 5 робочих днів з дати надходження подання розглядає його по суті у присутності дитини та приймає рішення про виплату їй грошової допомоги, яке оформлюється протоколом.
30. Перерахування грошової допомоги на спеціальний рахунок дітей зазначеної категорії здійснюється на підставі розпорядження міського голови та рішення Міської комісії.
31. Грошова допомога для погашення витрат, пов’язаних зі сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів,                      в тому числі і витрат, пов’язаних із купівлею та оформленням права власності на житло), надається у розмірі 1 % від оціночної вартості житла, що придбавається.
32. Для надання дітям грошової допомоги для погашення витрат, пов’язаних зі сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів, в тому числі і витрат, пов’язаних із купівлею та оформленням права власності на житло), останні звертаються із заявою на ім’я Одеського міського голови. До заяви додаються такі документи:
1) копія документа, що посвідчує особу;
2) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків                (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
3) копія рішення про надання документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, зазначених у пунктах 23-25 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866.
33. Перерахування грошової допомоги дітям здійснюється на підставі розпорядження міського голови та рішення Міської комісії.
34. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.



Керуюча справами							        О. Оніщенко



